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Scanbirds nyhedsbrev

SCANBIRDS nyhedsbrev
Scanbirds første nyhedsbrev efter en varm
og til tider våd sommer.
Vores populære rejser til Færøerne blev
gemmenført i juni/juli, som de første rejser
i et helt år. Rejserne gik fint med masser af
oplevelser.
Vi forventer, at de fleste af efteråret rejser
til EU-lande også kan gennemføres.
Her i nyhedsbrevet finder I de fleste af forårets rejser. Det er mest de sidste års planlagte rejser, da disse blev aflyst og mange

tilmeldte gerne vil på disse ture. Vi håber,
at næste år ser lysere ud end de to sidste,
og alle ture kommer afsted.
Vi forventer, at især EU-landene vil være
åbent for rejser, nogle lande vil formentlig
kun give indrejsetilladelse til vaccinerede
personer.
Vores rejser er desværre steget en smule i
pris, hvilket især skyldes dyrere flybilletter.
God fornøjese
Erik Mølgaard
Direktør
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Side 1

Oman

Rejse med Scanbird
13. - 21. november 2021

Guide: Erling Krabbe
Pris: kr. 19.300
Hent program her >>
Tilmelding: her >>
Inkl.
Resorthotel
Bus/jeeps med lokal chauffør
Al mad m.m.

Side 2

Oplev den fredelige ørkenstat
beliggende ud til Det Arabiske Hav.
Her findes ørken, bjerge, laguner og
lange sandstrande.
Op til 175 fuglearter i behageligt
klima.

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird 2021

Nordspanien

Murløber og lammegribbe i Sierra de Guara og duponts lærke,
trapper og sandhøns på steppen ved Belchite
Dato: 25. - 30. oktober 2021
På denne efterårsrejse til Spanien skal vi opleve steppeområderne omkring den lille by Belchite
og bjergkæden Sierra de Guara, som er forpost til de store Pyrenæer.
Lammegrib og murløber er bjergenes vartegn her om efteråret. Der yngler flere par lammegribbe, mens murløber kommer ned til forbjergene fra yngleområderne i de høje bjerge.
Steppen omkring Belchite er et kendt sted for den sjældne og sky duponts lærke, som i mange
år levede i Spanien helt uden ornitologernes bevågenhed. Af andre specialiteter
findes begge arter sandhøns og godt med dværglærker.

Hent program her>>
Guide: Erling Krabbe
Pris: kr. 10.900
Tilmelding: her>>

Kun 1 ledig plads
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Side 3

Rejser med Scanbird

Marokko
Vi gentager dette års 10 dages fugletur til Marokko. På turen vil vi besøge de klassiske
lokaliteter omkring Agadir, de høje Atlasbjerge ved Marrakesh, og vi kommer helt ned i
Sahara ørkenen, hvor de store sandklitter findes. Her skal vi med lokal guide prøve at
se nogle af de mest specielle ørkenfugle, som findes i Sahara. Det er ørkenravn, ørken
stor hornugle, ørkenspurv, ørkensanger, kronet og plettet sandhøne, grøn biæder samt
mange arter lærker og stenpikkere. Endvidere vil vi se størstedelen af Marokkos specialiteter som eremitibis, diademrødstjert, sortkronet tchagra, atlas karmousinfinke, berbergrønspætte og tristrams sanger.

7.-19. marts 2022
Rejseleder: Erling Krabbe
Hent rejsens program her>>
Pris kr. 16.900
Tilmeld rejsen her>>

Side 4

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird

Valencia

19. - 26. april

Dette nye rejsemål går til de fine fugle- og naturområder i nærheden af storbyerne Valencia
og Alicante.
Langs kysten findes en perlerække af vådområder, hvor de fleste er beskyttede fuglelokaliteter. Her findes mængder af almindelige lokale fugle krydret med sjældenheder som hvidhovedet and, marmorand og kamblishøne. I træktiden er områderne vigtige rasteområder for
fugle, som trækker fra Afrika mod nord.
Inde i landet ikke langt fra kysten findes både fine bjergområder og steppe. Her vil vi især se
efter høgeørn, sørgestenpikker, blådrossel og provencesanger og på steppen bl.a. den flotte
stortrappe og dværgtrappe samt kirkeugle, kalanderlærke og middelhavsstenpikker.
Vi besøger også den historiske
by Sagunto med det store flotte borg-komplex.

Guide: John Frikke
Tilmelding: her>>
Program og pris kommer
snart. Følg med på
hjemmesiden.
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Side 5

Rejser med Scanbird

Extremadura

27. april - 4. maj 2022

Gribbe i hundredvis, ørne, trapper, sandhøns samt mange andre fuglearter vil vi opleve i nogle
af Europas allerfineste fugleområder.
Naturen er meget varieret fra den store Monfragüe nationalpark med floder, klipper og masser
af kork– og stenege til de tørre steppeområder, de små vådområder og de smukke dalstrøg for
foden af Gredos-bjergene.
Kulturen er i særklasse! Vi vil opleve de gamle byer Cáceres og Trujillo, der gemmer på historier
om en svunden tid.
Sidst på turen besøger vi den smukke Gredos bjergkæde. Her skal vi på en flot bjergtur for at
se efter spansk ibex, stendrossel, blåhals og bjergløvsanger m.fl.

Hent program her>>
Guide: Peter Lafrenz
Pris: kr. 13.450
Tilmelding: her>>

Side 6

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Scanbird

Øland

26. - 29. maj 2022

Fugle, orkidéer og natur
Guide: John Speich
Hent program her>>
Pris: kr. 5.600
Tilmelding: her>>

Ølands flotte og varierede
natur findes ikke magen til i
Norden. Her findes løvskove,
moser, overdrev, sten- og
sandstande. Øens sydlige
tredjedel er dækket af Alvaret, som er en meget speciel
naturtype med en hård flad
kalkbjerggrund samt mange
levende stengærde, småskove og søer. Alvaret har sin
helt egen flora og er i dag
udpeget af UNESCO til Verdensarv. Længst mod syd ligger Ottenby, en af Sveriges
bedste fuglelokaliteter.
På de forskellige lokaliteter
vil vi bl.a. opleve hedehøg,
karmindompap, hvidhalset
fluesnapper og flere forskellige orkidéarter.
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Side 7

Rejser med Politiken Plus

Sort sol

En dag i marsken med vadehavet, saltvandsø og Sort sol
Politiken Plus 25. september 2021
Guide: Jan Hjort
Pris: fra kr. 760
Læs mere og tilmeld dig her >>

Side 8

Bestil på www.scanbird.com

Rügen

Rejser med Politiken Plus
21.- 24. oktober 2021

Rejseleder: Søren Sørensen og Ebbe Mortensen
Pris: fra kr. 4.800
Hent program og tilmeld her>>

2 ledige pladser

60.000 traner kan ikke tage fejl!
Rügen er et naturparadis. Vi skal
opleve tranerne gå til overnatning. Rügen er også en kulturog naturperle, og vi vil på denne
tur besøge Arkona, som er meget flot natur i sig selv og med
maleriske småbyer, men for danskere tilmed med en spændende
stemning af vendertogt, Absalon
og Svantevit.
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Side 9

Rejser med Politiken Plus

Marokko

Fugle, kultur og natur

Guide: Søren Sørensen

Dato: 13.-20. november 2021
Pris: fra 11.650 kr.
Tilmelding: her >>
Hent program her >>

Få pladser

Side 10

Vi skal på denne tur bl.a. besøge ørkenen
på kanten til Sahara, nogle frodige flodmundinger syd for Agadir, kysten ved Atlanterhavet og bjergene i Høje Atlas ved Marrakesh. Valget af rute gør, at vi får mulighed
for rige oplevelser i Sydmarokkos smukke
natur samt undervejs også et indtryk af folkeliv og byer, som ligger uden for det mest
turistprægede. Marokko er fremmedartet,
eksotisk, og alligevel er det nemt at være
turist - i mødet med en farverig, gæstfri
og venlig befolkning af ikke mindst berberkultur. Men glem ikke, at fuglene vil være i
absolut fokus - og målet for turens opdagelseslyst må være at finde den meget specielle eremitibis, som her har sine sidste frie
ynglepladser.

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Politiken Plus

Syd-Spanien (Andalusien)
Fugle, natur og kultur (Alhambra, Cordoba og Sevilla)
Pris: kr. 14.850
Dato: 31. marts - 7. april 2022
Guide: Søren Sørensen
Hent program her>>
Tilmeld dig her>>
Vi skal på denne rundtur opleve nogle af Andalusiens fineste fuglelokaliteter som
en flamingosø, Doñana nationalpark, saliner og Sierra de Grazalema naturpark
nær Ronda.
Der venter deltagerne en masse spændende fugle, hvidhovedet and, marmorand, spansk kejserørn, kamblishøne, skadegøg, rødhalset natravn, sørgestenpikker og de afrikanske gæster eremitibis og lille sejler.
På rejsen vil vi besøge tre verdenskendte kulturseværdigheder, Spaniens største
turistseværdighed Alhambra, den berømte moské i Cordoba og verdens tredjestørste katedral i Sevilla.

scanbird@scanbird.com • tlf. 234 234 04

Side 11

Cypern

Rejser med Politiken Plus
21. - 28. april 2022

Pris: kr. 12.300
Opev det tidlige forår på Cypern, hvor der er en perlerække af forskellige naturområder.
Langs kysten findes både stejle klipper og kridhvide sandstrande. Flere steder på øen
findes saliner og midt på øen bjerge, hvor Olympus bjerget med sine 1952 m.o.h. er det
højeste.
Blandt de mange fugle håber vi at se de to endemiske arter cypern-sanger og cypernstenpikker samt sporevibe, skadegøg, sortstrubet sanger, rustværling m.fl.
Tidspunktet er perfekt til orkidéer, og vi besøger flere historiske turistseværdigheder.
Hent rejsens flotte program her>>

Side 12

Tilmeld dig rejsen her>>

Bestil på www.scanbird.com

Rejser med Politiken Plus

Extremadura

11. - 17. maj 2022

Gribbe i hundredvis, ørne, trapper, sandhøns samt mange andre fuglearter vil vi opleve i
nogle af Europas allerfineste fugleområder.
Naturen er meget varieret fra den store Monfragüe nationalpark med floder, klipper og masser
af kork– og stenege til de tørre steppeområder og de små vådområder med masser af storke.

Kulturen er i særklasse! Vi vil opleve de gamle byer Merida, Cáceres og Trujillo, der alle
gemmer på historier om en svunden tid.

Hent program her>>
Guide: Mads Bunch
Pris: kr. 12.700
Tilmelding: her>>
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Side 13

Rejser med Politiken Plus

Rumænien (Donau deltaet)
Fugle og kultur

Dato: 26. maj - 2. juni 2022
Guide:
Pris: kr. 14.550
Hent program her >>
Tilmeld dig her >>

Donaus udløb i Rumænien danner et kæmpe delta. Deltaet er et eldorado
for fugle og huser nogle af de største ynglekolonier i Europa.
Vi skal opleve deltaet fra båd, så vi kan komme igennem små kanaler og
besøge øer. Deltaet er kendt for sine enorme bestande af større fugle.

Side 14

Bestil på www.scanbird.com

Oman

En SkOf resa
13 - 21 november 2021

Guide: Björn Malmhagen
Pris: Skr. 26 900
Hämta program her >>
Anmälan her >>
I priset ingår:
Flyg från Köpenhamn / Stockholm
Egen buss/jeep med lokal chaufför
8 nätter på hotell med halvpension
Lunchpaket
Havsfågeltur från Mirbat

På denna resa vi besöker områdena kring
Salalah i södra delen av landet.
Här finner vi en mycket varierad natur
med de grönskande Dhofarbergen,
öknar, laguner och sjöar längs kusten.
Fågellivet i denna del av Oman är mycket
spännande. Det finns en hel del
lokala arter som bulbyler, solfåglar, paradismonarker, glansstarar m.m.,
men också en hel del flyttfåglar norrifrån
från både Europa och Asien. Det
rör sig om ett varierat utbud av rovfåglar,
vadare och tättingar - andra
arter som abdimstork som är en afrikansk
häckfågel sträcker norrut till
Oman. Vi kan alltså förvänta oss en härlig
blandning av europeiska, asiatiska, arabiska och afrikanska arter.
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Side 15

En SkOf resa

Sicilien

20 - 27 april 2022

Rejseledera: Björn Malmhagen
Hämta program här>>
Pris: Från Köpenhamn Skr. 20 575
Anmälan här>>

På denna resa ska vi koncentrera oss
på de västliga delarna av ön där vi
hittar Siciliens mest vilda natur med
vackra bergsområden, sjöar och kustlandskap.
Vi ser typiska fågelarter för Medelhavet och har stor chans på de lite
ovanligare rovfåglarna hökörn och
slagfalk.
Ut över detta ser vi också se en rad
olika orkidéer, var av några är endemiska för Sicilien. Vi kommer också
göra några kulturella besöka under
resan.

Side 16

Bestil på www.scanbird.com

En SkOf resa

Extremadura 4 - 11 maj 2022
Gamar i hundratals, örnar, trappar, flyghöns och hundratals andra fågelarter kommer vi att få uppleva i Extremadura, som har några av Europas
absolut finaste fågelområden.
Rejseledera: Tommy Holmgren
Hämta program här>>
Pris: Från Köpenhamn Skr. 18 425
Anmälan här>>
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Side 17

Rejseprogram 2021-22
Rejsemål

Dato

Rejseleder

Partner

Status

25.september

Jan Hjort

Politiken Plus

Åben

Rügen
Fugle, natur og kultur

21.-24. oktober

Søren Sørensen og
Ebbe Mortensen

Politiken Plus

2 pladser

Nordspanien
Fugle og natur

24.-29. oktober

Erling Krabbe

Scanbird

1 plads

Oman
Fugle & natur

13.-21.
november

Erling Krabbe

Scanbird

Åben

Oman
Fåglar och Natur

13.-21.
november

Björn Malmhagen

SkOF-Res

Åben

Marokko
Fugle, natur og kultur

13.-20.
november

Søren Sørensen

Politiken Plus

Få pladser

Marokko
Fugle og natur

8.-19. marts

Erling Krabbe

Scanbird

Åben

Marokko
Fugle og natur

14.-26.
marts

Jan Hjort

Scanbird

Udsolgt

Sydspanien
Fugle, natur og kultur

31. marts-7.
april

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

Valencia området
Fugle, natur og kultur

19.-26. april

John Frikke

Scanbird

Åben

Georgien
Fugle og natur

19.-27. april

Erling Krabbe

Scanbird

Udsolgt

Sicilien
Fugle, natur, kultur og orkideer

20.-27. april

Björn Malmhagen

SkOF-Res

Åben

Cypern
Fugle, natur, kultur og orkideer

21.-28. april

Søren Sørensen

Politiken Plus

Åben

Extremadura
Fugle, natur, kultur og orkideer

27. april-4.
maj

Peter Lafrenz

Scanbird

Åben

Extremadura
Fugle, natur, kultur og orkideer

4.-11. maj

Tommy Holmgren

SkOF-Res

Åben

Extremadura
Fugle, natur, kultur og orkideer

11.-18. maj

Mads Bunch

Politiken Plus

Åben

Øland
Fugle, natur og orkideer

26.-29. Maj

John Speich

Scanbird

Åben

Rumænien
Fugle og natur

26. maj-4.
juni

John Frikke

Politiken Plus

Åben

juni/juli

Søren Sørensen

Scanbird

TBA

Juli

Mads Bunch

Politiken Plus

TBA

Sort sol
Fugle og Natur

Færøerne ad andre veje
Fugle og natur
Færøerne Classic
Fugle, kultur og natur

TBA = Information og mulighed for tilmelding kommer senere

Side 18

Bestil på www.scanbird.com

